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Descripción
El Calendari de Nadal explica les tradicions nadalenques catalanes del 13 de desembre al 6 de gener; és a dir, del dia de Santa Llúcia al dia de Reis.
En cada pàgina pots conèixer el sentit de les festivitats de Nadal. Et convidem a fer activitats diferents per celebrar-les.
No t'oblidis, tampoc, d'anar construint el teu calendari amb els adhesius que trobaràs al final del llibre. Col·loca la imatge que li correspon a cada dia al
dors del calendari.
Bon Nadal!

11 Oct 2017 . El calendari, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i consensuat amb les patronals i els sindicats, estableix que a Catalunya
hi haurà 13 dies festius: l'1 de gener (Cap d'Any); el 6 de gener (Reis); el 30 de març (Divendres Sant); el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua); l'1 de maig (Festa
del.
NADAL A A PALAU. Del 9 de desembre de 2017 al 6 de gener de 2018. ÉS NADAL A PALAU. El Nadal arriba a Palau! A continuació podeu trobar
totes les activitats que hi haurà aquestes dates. Comencem el 9 de desembre, no us perdeu res! cartell de Reis 2018. 5 de gener de 2018. CAVALCADA
DE REIS 2018.
25 Ago 2005 . El Calendari de Nadal explica les tradicions nadalenques catalanes del 13 de desembre al 6 de gener; és a dir, del dia de Santa Llúcia al dia
de Reis.<br><br>En cada pàgina pots conèixer el sentit de les festivitats de Nadal. Et convidem a fer activitats diferents per celebrar-les.<br><br>No
t'oblidis,.
27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 . Del 10 de desembre de 2017 al 14
de gener de 2018. Dissabtes: de 17 a 20.30h. Diumenges i festius: de 12 a 14h i de 17 a 20.30h. Dies 24 i 31 de desembre: . Viu el Nadal a Palau-solità i
Plegamans!
Inici del curs: 19 de setembre (10h: Presentació del Curs). Inici classes: 20 setembre (1r semestre), 6 febrer (2n semestre). Final de classes: 19 gener (1r
semestre), 8 juny (2n semestre), 18 abril (2n semestre 4t curs). Festes: 25 de setembre, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 1 de maig, 21 de
maig. Festes de.
Enero 2017 17 de Diciembre al 5 de Enero, Feria de Pintores, Plaça de la Vila 1 deEnero, Retaule de Nadal en el vestíbulo del Ayuntamiento 2 al 4 de
Enero, . Hasta el 5 de Enero, Mercado de artesania de autor de Navidad y Reyes; Fins al 5 de gener, Festes de Nadal i Reis; 5 de gener, Cavalcada de
Reis; 13 i 14 de.
De les tretze festes indicades en l'apart anterior, el dia 6 de gener (Epifania del Senyor) serà de caràcter recuperable. Les altres dotze seran de caràcter
retribuït i no recuperable. 2. Festes d'àmbit local. 2.1. Illa de Mallorca. ALARÓ 16 d'agost: Sant Roc. 26 de desembre: segona festa de Nadal. ALCÚDIA
29 de juny: Sant.
El Registre també és obert mentre estan reunits la Mesa, la Junta de Portaveus o el Ple del Parlament. Tancat a la tarda del 2 al 13 de gener, el 13 i el 28
d'abril, el 23 de juny, de l'1 al 31 d'agost, el 13 d'octubre i el 7, el 22 i el 29 de desembre. Calendari de dies inhàbils: - 6 de gener (dimecres), dia de Reis;
- 14 d'abril.
Horaris del Porta a porta per les Festes de Nadal. Recollida extra de paper i d'arbres de Nadal Més informació. carrega vehicle electric 1. MEDI
AMBIENT. 18.12.2017. Sant Sadurní posa en funcionament el primer punt de càrrega de vehicles elèctrics públic i gratuït de l'Alt Penedès. Té la
possibilitat de carregar un.
CALENDARI DEL CURS ACADÈMIC 2017 - 2018. Graus de Medicina . Calendari grau 17-18. El període lectiu per al curs 2017-2018 a la FMCS per als
Graus de Medicina, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica és el següent: . Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos. Setmana Santa:
del 26 de.
29 Abr. 2016 . Hi haurà 13 festes de caràcter general i dues de locals, però la segona Pasqua deixa de ser festiu autonòmic. . El calendari aprovat
estableix com a festes laborals els dies 6 de gener (Reis), 14 d'abril (Divendres Sant), 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del
Treball), 24 de juny (Sant.
Cuando Carnicer parecía que iba a echarse encima de Lozano uno de los tramos de arena le traicionó y se fue al suelo. A partir de ese momento, el de
Morenito mantuvo las distancias y se hizo con su tercera victoria dentro del calendario catalán. Al menos, Carnicer logró aumentar un poco la distancia
en al general elite.
12 Oct. 2017 . Estudis de grau. Estudis de màsters universitaris. Durant aquest període no s'impartiran classes ni es realitzaran exàmens, llevat dels
tribunals de TFG, PFC/TFC i TFM. Del 23 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018 (Nadal)(1); Del 26 de març al 29 de març de 2018 (Setmana Santa)
(1)(1); De l'1 de.
Web oficial de l'Ajuntament de Tarragona. Coneix la ciutat, l'ajuntament i els seus serveis. Som Patrimoni Mundial de la Humanitat.
1. Les activitats acadèmiques del curs 2017-2018, per als Ensenyaments Artístics Superiors s'iniciaran el dia 18 de setembre de 2017 i finalitzaran el dia
13 de juny de 2018. 2. Els períodes de vacances del curs 2017-2018 seran els següents: Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener
de…
Calendari • Desembre / 18 de desembre de 1986 • Preparam Reis? / 20 de novembre de 1987 • Més variacions sobre el mateix tema: Reis / 8 de desembre
de 1987 • Els Reis per a fillets i filletes de 3 a 6 anys / 9 de desembre de 1987 • Una altra vegada Nadal / 28 de desembre de 2002 • L'estiu, temps
d'educació?
Horarios de la semana del 1 al 7 de enero. Castillo. Lunes y martes cerrado. De miércoles a domingo, de 10h 15m a 13h 45m. Sábado 6 de enero cerrado.
Muse . 26 diciembre 2017 (0) Comments · Pleno ordinario del Ayuntamiento de Biar. (.) PRIMERO. Convocar la próxima sesión ordinaria del Pleno en
el Salón de.
Página 1 de 6. CALENDARI ACADÈMIC CURS 2016/2017. Aprovat pel Consell de Govern el 25 de febrer de 2016 (BOUA de 25 de 2016). El present
calendari acadèmic és . 24 de maig (2017). VACANCES. Nadal del 24 de desembre (2016) al 8 de gener (2017). Setmana Santa del 13 al 24 d'abril
(2017). PERÍODE DE.

Els diumenges i festius d'obertura comercial autoritzada a Sant Cugat són: Any 2017. 8 de gener; 23 d'abril; 2 de juliol; 1 de novembre; 3, 6, 8, 10, 17 i 24
de desembre. Els establiments del municipi podran romandre oberts entre les 22 i les 24 h del dissabte 13 de maig de 2017, amb motiu de la celebració
de la 'Nit en.
Es realitzarà dia 6 de desembre. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITTAS SOCIALS. La Ruta de Tapes més nadalenca se celebra el
proper cap de setmana a Es Castell. Ràdio Es Castell participa en l'homenatge del 30 aniversari de Ràdio Calvià. Es Castell donarà la benvinguda al
Nadal un any més amb.
Estigues al dia de tota la Cultura i Oci de Reus i ciutats del voltant (Tarragona, Salou, Cambrils.) amb la Guia de Reus.
El Centre de Recursos Tecnològics romandrà tancat per Nadal. El Centre de Recursos Tecnològics, romandrà tancat del 22 de desembre al 6 de gener,
ambdós inclosos. A partir del divendres dia 12 de gener de 2018, el centre recuperarà l'horari habitual. (Divendres de 17 a 20 h i Dissabtes de 10 a 13.30
i de 16 a 19.30.
Una manera diferent i original de viure la tradició del Nadal és descobrint els valors de l'eficiència, la sostenibilitat i el patrimoni industrial. El Museu del
Gas de la Fundació Gas Natural. Color a la vida. Del 12 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018 - Barcelona (Barcelonès). Un viatge visual al voltant
de sis tonalitats.
12 d'octubre de 2017- El Pilar; 13 d'octubre de 2017- Pont; 1 de novembre de 2017- Tots Sants; 6 de desembre de 2017- Dia de la Constitució; 7 de
desembre de 2017- Pont; 8 de desembre de 2017- La Immaculada; 23 d'abril de 2018- Sant Jordi; 30 d'abril de 2018- Pont; 1 de maig de 2018- Festa del
Treball; 21 de maig.
El Calendari de Nadal explica les tradicions nadalenques catalanes del 13 de desembre al 6 de gener; és a dir, del dia de Santa Llúcia al dia de Reis.En
cada pàgina pots conèixer el sentit de les festivitats de Nadal. Et convidem a fer activitats diferents per celebrar-les.No t'oblidis, tampoc, d'anar construint
el teu calendari.
Calendari d'activitats de l'Escala. Activitats de la zona. 27des. Tria una data. Exposicions · Lúdiques · Infantils · Visita Guiada · Gastronòmiques ·
Literatura i conferències · Tallers . 13:00. No us perdeu els tallers infantils que el MAC-Empúries ha preparat per aquest Nadal, del 27 al 29 de desembre
i els dies 2 i 3 de gener.
Concejalía de Cultura. Exposición "30 anys de música, 30 anys de festa". Mercat Municipal. Agenda de diciembre de 2017. Educación. ESCOLETA DE
NADAL. CEIP STA. M. MAGDALENA. 09:00. 23. sábado. Concejalía de Cultura. Apadrina un documento histórico. Calendario de Fútbol Segunda
Regional 2018-2018.
Cuentos y libros de Chus Díaz. Recomendación de libros y cuentos infantiles y juveniles. Fomento de lectura infantil. Los libros . El Calendari de Nadal
explica les tradicions nadalenques catalanes del 13 de desembre al 6 de gener; és a dir, del dia de Santa Llúcia al dia de Reis.En cada pàgina pots conèixer
el sentit de.
Les dotze van tocant al Mercat! Campanya de Nadal. Del 24 de novembre de 2017 al 5 de gener de 2018 . Del 6 de desembre de 2017 al 6 de gener de
2018 . 18ºmín. 9º; Demà màx. 20ºmín. 11º; dimecres màx. 22ºmín. 14º; dijous màx. 21ºmín. 13º; divendres màx. 18ºmín. 10º; dissabte màx. 14ºmín. 7º;
diumenge màx.
HORARIS DE VISITA. Exposició "130 anys de La Unió Liberal" i visita del pessebre. De dilluns a divendres, tot el dia. Desembre: dies 2-3 / 6 i 8 / 9-10
/ 16-17 / 23-24 / 30-31. De 17 a 20 h. Tancat els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener. Es pot visitar fins al 5 de gener. Guia de joguines. La programació
de les festes de.
Informatització de proves, cronòmetres, dorsals, arcs de meta, pòdiums . . . Som Esport et fa més fàcil la teua carrera.
Elecció de representants dels professors associats.. Conoce la UIB. Calendari electoral. . Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014:
exposició pública del cens a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/). . Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les
reclamacions al cens.
CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018 1 de setembre Inici de les activitats del professorat de tots els centres docents no universitaris. . dels
cicles formatius de grau superior i dels centres i aules de formació de persones adultes. (Com a molt tard). 23 de desembre 2017/ 7 de gener 2018.
Vacances de Nadal.
28 Nov. 2015 . Els comerços catalans obriran també el 6, 8 i 20 de desembre i els de Barcelona també el 29 de novembre i el 13 de desembre. . Uns 60
ajuntaments catalans han afegit i/o modificat el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada de desembre del 2015 i gener del 2016. Entre ells.
ANTIQUA PAVIMENTA. Mosaics i paviments d'Empúries. Organiza. MAC - Empúries. + · VIU LA MÀGIA DEL NADAL A L'ESCALA. Festividad.
Del 1 de diciembre de 2017 al 6 de enero de 2018 . d'artistes escalencs. Exposición. Del 28 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018. Drts-Diss17h a
20h Diu 11h a 13h.
Calendari escolar general. Curs 2017-2018. Les classes començaran el dimecres 27 de setembre de 2018. Horari del centre: 1 de setembre:Inici de les
activitats del professorat al centre. 27 de setembre: Inici de les classes a l'EOI del Vendrell. Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener
de 2018.
Por otro lado, durante el curso escolar, serán festivos y no lectivos los siguientes días: el 9 de octubre, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el 6 de
diciembre, el 8 . Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre al 7 de gener, tots dos inclusivament, i les vacances de Pasqua del 29 al 9 d'abril, tots
dos inclusivament.
Dies festius. Dies no lectius: 15 i 26 de setembre, 13 d'octubre i 4, 5 i 7 de desembre (5 i 7 dies de lliure elecció del centre); 11 de setembre, 25 de
setembre, 12 d'octubre, 1 de novembre, i 6 i 8 de desembre; Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener.
INICI DE LES CLASSES, 12 de setembre. VACANCES DE NADAL, Del 23 de desembre al 7 de gener. VACANCES DE SETMANA SANTA, Del 24 de
març al 2 abril. FINALITZEN LES CLASSES, 22 de juny. DIES FESTIUS, FESTES LOCALS. 12 d'octubre 1 de novembre. 6 de desembre 8 de
desembre 1 de maig. 21 de.
Del 24 de novembre al 7 de gener, la ciutat de Reus es convertirà en un escenari nadalenc ple d'espectacles a l'aire lliure, atraccions, teatre, dansa, música
i circ. Encetem la campanya "Reus és Nadal. Temps d'espectacle" a les places Mercadal i Prim per viure el Nadal als carrers. La Campanya de Nadal
d'enguany,.
Portal web del Servei d'Educació Física i Esports. . HORARI DE NADAL. OBERT AL PUBLIC EN GENERAL LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ—CAMPUS DE TARONGERS . La Universitat de València, segona universitat pública en el medaller dels campionats
d'Espanya.
ORDRE TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any . a) Són festes laborals a Catalunya durant
l'any 2017 les següents: 6 de gener (Reis). 14 d'abril (Divendres Sant). 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida). 1 de maig (Festa del Treball). . 25 de
desembre (Nadal).
Consulta el calendari del 2017 i el 2018 de les festes locals, el calendari laboral i les festes estatals i autonòmiques a Catalunya. . d'Espanya (e); 1 de
novembre Tots Sants (e); 6 de desembre Dia de la Constitució (e); 8 de desembre La Immaculada (e); 25 de desembre Nadal (e); 26 de desembre Sant
Esteve (a).
De dilluns a divendres de 9h a 15h. Els dijous de 16,30h a 19,30h. Del 15 de juny al 15 de setembre: de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).
Pl. de la Font Gran, 2 08691 Monistrol de Montserrat T. 93 835 00 11. F. 93 828 41 63. ACTUALITAT. OFICINA DE SOREA A L'AJUNTAMENT 29 de
Desembre de 2017.
Font: Calendari acadèmic i administratiu per als estudis de grau, màster universitari i doctorat per al curs 2017-2018, aprovat per la Comissió delegada de
. (festa estatal); Nadal: del 23 (ds.) de desembre de 2017 al 6 (dv.) de gener de 2018 (ambdós inclosos); Setmana Santa: del 26 (dl.) de març al 2 (dl.)
d'abril de 2018.
Calendari amb espectacles i activitats programades per a aquest mes al Mercat de les Flors. No et perdis els . Horaris : 21 i 22 de desembre (20h); 23, 26,
27 de desembre i 3, 4, 12, 13 de gener (18h); 7 i 14 de gener (12h). TALLERS DE NADAL 2017/2018 - Els secrets del circ / Centre de les Arts.

ASSOCIACIÓ DE CIRC.
1 de desembre, Encesa il·luminació nadalenca; 13 de desembre, Inauguració del pessebre de Nadal; 13 de desembre – 5 de gener, Festes de Nadal i Reis;
16 de . 17 de desembre, Mercat de segona mà i d'intercanvi; 24 de desembre, Cursa del Tió; 25 de desembre, Retaule de Nadal al vestíbul de l'ajuntament;
26 de.
Els dies 4, 5 i 6 de setembre és període d'adaptació i, a partir del dia 7 de setembre, inici de l'horari i usos complementaris triats per les famílies. . Del 23
de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 (ambdós inclosos): Vacances escolars de Nadal als centres de segon cicle d'educació infantil i primària,
d'ESO, dels cicles.
Ajuntament del Masnou. . Des del 14 de desembre fins a l'11 de gener, el Servei d'Informació Juvenil (SIJ) no prestarà el servei habitual. .. A més del
Nadal, altres temes que es tracten en aquest número són la reestructuració del cartipàs municipal, la nova monografia sobre Lluís Millet i Pagès i les
inversions previstes.
Vine al Liceu. . L'elisir d'amore. GAETANO DONIZETTI. Del 7 al 28 de gener de 2018. Més informació · Compra ara. Poliuto. GAETANO
DONIZETTI (Versió Concert). 10 i 13 de gener de 2018. Més informació · Compra ara. Regala Liceu. Més informació. Programació. Què. Qualsevol
espectacle, Altres activitats, Off Liceu.
És una de les obres més emblemàtiques del modernisme. Situat en ple Barri Gòtic barceloní, es pot conèixer a través de visites guiades i assistint als seus
concerts.
Viu el Nadal a Begues. Ajuntament i entitats han preparat més de 30 activitats per viure aquestes Festes amb tota la intensitat. . 943, de 4 de desembre de
2017, s'han delegat les atribucions de l'alcaldia en el 1r tinent d'alcalde, Sr. Joan Molina i Molina, durant el període del 6 de desembre al 10 de desembre
de 2017,.
El Juga Juga de Nadal per als nens i nenes de 3 a 12 anys obre del 27 al 30 de desembre de 2017 i del 2 al 4 de gener de 2018. 26/12/2017. El Parc de
Nadal . Ja es pot aconseguir el calendari de paret del comerç de Palafolls pel 2018 als establiments adherits a l'Associació de Comerciants i Empresaris.
23/12/2017.
Reclamació: 13 de febrer. Actes: 16 de febrer. Extraordinària (2Q): Entrega: 8 de gener. Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 9 de gener .
Reclamació: 14 de juny. Actes: 19 de juny. Calendari de vacances. Nadal: del 23 desembre 2017 al 7 gener 2018. Setmana Santa: del 26 de març al 2
d'abril 2018
El Calendari de Nadal explica les tradicions nadalenques catalanes del 13 de desembre al 6 de gener; és a dir, del dia de Santa Llúcia al dia de Reis.<br>
<br>En cada pàgina pots conèixer el sentit de les festivitats de Nadal. Et convidem a fer activitats diferents per celebrar-les.<br><br>No t'oblidis,
tampoc, d'anar.
Ofertes de feina. Títol. Data. Desenvol. de marca i producte - Represantate servicios y productos para la hostele. 29/12/2017. Peons de la indústria Montador de complementos del baño. 29/12/2017. Administració - Recepcionista - Auxiliar Administratiu/va. 29/12/2017. Comercial - Vendedoras
(Catalogo). 28/12/2017.
La segona fase del procés dels pressupostos participatius de l'Ametlla del Vallès ja està en marxa i, fins el dia 30 de desembre, totes aquelles persones ..
de les novetats previstes per la Fira de Nadal d'enguany, la projecció de les boles de Nadal, finalment es farà durant la Cavalcada de Reis, el divendres 5
de gener.
Hace 3 días . Página 1 de 4, 40 contenidos. 1; 2 · 3 · 4 · Siguiente >. Histórico. Agenda. Dic 2017. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sa. Do. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hoy. Ir a Hoy. Ene. Feb. Mar. Abr. May.
Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.
El web de l'Ajuntament de Tordera. . Ja podeu consultar les activitats de nadal compreses entre l'1 de desembre fins al 7 de gener #SomriuésNadal .
Entre el 22 de desembre i el 5 de gener s'incrementarà la vigilància de proximitat a les zones comercials del municipi per minimitzar els riscos de
possibles delictes i faltes.
Calendari del curs 2017 - 2018. Inici de les classes: • Ensenyaments inicials, Formació reglada i accés al sistema reglat i Informàtica: 19 de setembre de
2017 • Idiomes: 2 . Vacances de Nadal: Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 . o Divendres, 13 d'octubre de 2017: Pont (dia de lliure
disposició)
El Calendari de Nadal explica les tradicions nadalenques catalanes del 13 de desembre al 6 de gener; és a dir, del dia de Santa Llúcia al dia de Reis. En
cada pàgina pots conèixer el sentit de les festivitats de Nadal. Et convidem a fer activitats diferents per celebrar-les. No t'oblidis, tampoc, d'anar
construint el teu.
Fira i Festes de Nadal a Porreres del 16 de desembre al 7 de gener · fira-i-festes-de-nadal-a-porreres. La Plaça de la Vila de Porreres s'omple de compres
i ambient nadalenc amb el mercat de Nadal, on hi podreu trobar una gran varietat de productes, per exemple artesania, joguines per a nens.
6 de gener: dia de Reis (divendres); 14 d'abril: Divendres Sant (divendres); 17 d'abril: Pasqua Florida (dilluns); 1 de maig: Festa del Treball (dilluns); 24
de juny: . 6 de desembre: dia de la Constitució (dimecres); 8 de desembre: Immaculada Concepció (divendres); 25 de desembre: Nadal (dilluns); 26 de
desembre: Sant.
Web de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, municipi del Vallès Oriental Oriental, al límit amb el Maresme, a la vall mitjana del Mogent, accidentat a l'Est
pels vessants interiors de la Serralada Litoral (534 m altura), sector on es localitzen els boscs de pins i alzines (2427 hectàrees).
ANNEX. Calendari de fires de la Comunitat Valenciana per a l'any 2009. Fires oficials. Data. Denominació del. Lloc de certamen realització. Gener del
16 al 18 . Agrària del Mediterrani. Febrer del 6 al 9. INTERGELAT. Fira Internacional de. Alacant de Gelateria i Afins del 10 al 13. CEVISAMA 2009.
Saló Internacional de.
8 Des. 2016 . 1 de novembre (Tots Sants). - 6 de desembre (Dia de la Constitució). - 8 de desembre (la Immaculada). - 25 de desembre (Nadal) - 26 de
desembre (Sant Esteve). De les 13 festes esmentades n'hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny
(Sant Joan) i.
S'edita el primer catàleg comercial de Nadal de Caldes. El Catàleg ja ha estat editat dues vegades en el municipi de Llavaneres i compta amb una àmplia
participació del comerç [+]. Dimecres . El dimecres dia 13 de desembre es donarà el tret oficial d´inici de les festes amb la tradicional encesa de l´arbre
[+]. Divendres.
12 Set. 2017 . Del 23 de desembre al 7 de gener (inclosos): Vacances de Nadal. 17 de gener: Festa de Sant Antoni; 12 de Febrer: Dilluns de Carnaval,
festa local; 13 de Febrer: Festa de lliure disposició aprovada pel Consell escolar. Del 24 març al 2 d'abril (inclosos): Vacances de Setmana Santa. 30
d'abril: Festa de.
Consulta el calendario laboral del año 2018 en Ibiza y Formentera. . Son 13 festivos más dos de carácter local. El día 6 de enero festividad de Reyes,
tiene carácter de recuperable, al este año no caer en domingo ningún festivo de los que tradicionalmente se celebran en las Islas Baleares, por lo que se
ha acordado este.
Calendari acadèmic. Primer curs. Primer semestre: Del 12 de setembre de 2017 al 25 de gener de 2018. Segon semestre: Del 26 de gener al 6 de juliol de
2018. Exàmens de recuperació 1r semestre: Del 3 al 6 de juliol de 2018. Exàmens de recuperació 2n semestre: Del 5 al 8 de setembre de 2018. Segon curs
La nostra agenda d'activitats a L'Escala et proposa un calendari per gaudir de L'Escala i Empúries de la manera que vulguis. Agenda . El 2 gener 2018 des
de les 10:00 fins a les 13:00. No us perdeu els tallers infantils que el MAC-Empúries ha preparat per aquest Nadal, del 27 al 29 de desembre i els dies 2 i
3 de gener.
Del 27 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018 (De 08.30 h a 13.30 h) Casal de Nadal: El Tió Caneló i els Pastorets; Divendres, 5 de gener de 2018
(De 18.30 h a 20.00 h) Cavalcada de Reis 2018; Diumenge, 7 de gener de 2018 (De 18.00 h a 20.00 h) Ball a l'esplai amb Elisabeth; Dijous, 11 de gener de
2018 (De.
Por otro lado, las Escuelas Oficiales de Idiomas y las enseñanzas de adultos empiezan el curso día 3 de octubre de 2016 y acaban día 31 de mayo de
2017. Las vacaciones de Navidad se establecen del 23 de diciembre de 2016 hasta el 6 de enero de 2017 (ambos incluidos) y las vacaciones de Pascua del

13 al 21 de.
El lunes 27 de noviembre a las 17.30 h. Taller infantil "Fem els regals de Nadal del Calendari d'Advent!". Para niños a partir de 6 años. Más información
e inscripciones en la biblioteca y por teléfono 93 739 74 23. Del 1 al 22 de diciembre a las 18 h. Calendario de Adviento en la Sala infantil. Cada día una
pregunta ¡y un.
6 de gener (Reis). 30 de març (Divendres Sant). 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida). 1 de maig (Festa del Treball). 15 d'agost (l'Assumpció). 11 de
setembre . sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17
de juny (Festa.
La Festivitat de la Sagrada Família és una celebració litúrgica de l'església catòlica romana en honor de Jesús de Natzaret, la seva mare, Maria, i el seu
pare putatiu, Josep de Natzaret, com a família. Se celebra el diumenge que cau a l'octava de Nadal (entre el 25 de desembre i l'1 de gener), o el 30 de
desembre, si no hi.
El pessebre es podrà visitar fins al 6 de gener. MOSTRA DE PESSEBRES A LA SALA EL REFUGI: la Mostra de Pessebres se situarà a la sala
d'exposicions El Refugi, a la plaça de la Vila, del 13 de desembre al 6 de gener. CAVALCADA DE REIS 2018: Ses Majestats els Reis d'Orient arribaran a
Badalona el 5 de gener,.
12 de Septiembre, Acogida de Estudiantes de Primero. 12 de Septiembre, Inicio Oficial del Curso de Grados 2017-18. 12 de Septiembre, Inicio Primer
Semestre. 13 al 17 de Noviembre, 1er periodo de examenes Primer Semestre. 22 de Diciembre, Finalización de les clases Primer Semestre. 26 de Enero a
2 Febrero.
Activitat Familar. BAC en Joc: Jocs de taula a l'Antoni Comas. Del 23 de desembre al 6 de gener. Biblioteca Antoni Comas. Durant les vacances de
Nadal trobareu jocs de taula de lògica i estratègia per gaudir d'una estona divertida a la biblioteca · La paraula ho va fer tot (1517-2017). 500 anys de
Reforma. Exposició.
Aquest és el calendari amb els dies festius i les dates més destacades del curs escolar Setembre 2017 Divendres 1 de setembreClaustre professors d'inici
de . de La Immaculada. Divendres 15 de desembre. Data límit sol·licitud baixa Projecte Final. Del dissabte 23 de desembre al diumenge 7 gener.
Vacances de Nadal.
Fins al 14 de gener. Horari: De dt. a ds. de 17 h a 20 h i ds. i dg. d'11 h a 14 h. La sala romandrà tancada els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2017 i 1 i
6 de . Campus esportiu de Nadal al Club Tennis El Vendrell (Dij. 21 Des . Dates: 1r torn el 21, 27, 28 i 29 de desembre de 2017 i 2n torn del 2 al 5 de
gener de 2018
8 Ago 2017 . Calendario: Calendario escolar y de festivos 2017-2018 de Madrid a Andalucía: puentes y vacaciones. Noticias de Sociedad. Entre la .
Vacaciones de Navidad: Las primeras vacaciones en Andalucía serán del 23 de diciembre al 7 de enero, para retomar las clases el 8 de enero. Vacaciones
de Semana.
D. Joaquín María de Nadal, de Barcelona, y D. Eudaldo Melendres, de Tarragona.12 Para contribuir a los gastos generales de la Acción Católica en
España, se acordó ceder el exceso del 6 % de la Administración de Cruzada que las Diócesis deben enviar a la Comisaría general, todos los años."
Seguidamente su.
INICI DE CURS: 11 de setembre de 20167. FINAL DE CURS: 22 de juny de 2018. VACANCES DE NADAL: del 23 de desembre del 2017 al 7 de gener
de 2018. VACANCES DE PASQUA: del 29 de març fins al 9 d'abril de 2018. SERAN FESTIUS, DURANT EL CURS ESCOLAR, Assignats per
Conselleria: - 9 d'octubre.
En aquest calendari us mostrem tots els events que tenen lloc al nostre municipi. FIltreu per les categories o feu servir el cercador.
Pàgina web oficial de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
Sortides de 01 Novembre 2017 al 23 Desembre 2017 i de l'11 Gener 2018 al 30 Abril 2018* (Consultar preus en Nadal i Cap d'any) Mínim 6 passatgers .
Durada: 6 dies. Sortida especial Baraka Club de Viatges Del 27 Desembre 2017 al 01 de Gener 2018 Mínim 16 persones amb guia acompanyant Baraka
des de.
Fa 1 dia . Calendari. El calendari laboral del 2018 inclou 15 dies de festa, dos dels quals els escullen els ajuntaments. La majoria de festius cauen de
dimarts a . just a finals de març. Aquest és el llistat dels 13 dies que ha pactat la Generalitat: - 1 de gener: dilluns - 6 de gener: dissabte - Divendres Sant:
30 de març
La major part dels cursos 2017-2018 del Servei Local de Català de Girona segueixen un calendari trimestral (períodes octubre-desembre, gener-març i
abril-juny). . Per conèixer l'oferta concreta per al curs 2017-2018 aneu a la pestanya "2017-2018: Oferta de cursos presencials octubre-desembre i
octubre-febrer" o bé.
Calendario firal. Estais en: Inicio, Ferias y mercados, Calendario firal. Festival de la Infància de Vic 27,28,29,30 diciembre 2017 y 1,2,3 enero 2018.
Recinto Ferial el Sucre . Mercat del Ram Del 24 al 26 de marzo 2018. Diferentes espacios de la ciudad. Punto de encuentro del sector ganadero y una
fiesta para la ciudad.
Les festes del Senyor, inscrites en el calendari general. 6. Els diumenges del temps de Nadal i els del temps de durant l'any. 7. Les festes de la Mare de
Déu i dels sants . 13. Les fèries d'Advent fins al dia 1 6 de desembre, inclusivament. Les fèries del temps de Nadal, del dia 2 de gener al dissabte després
de l'Epifania.
Calendari escolar per al curs 2017_2018. 1 de setembre. Inici de les entrevistes amb famílies i preparació dels espais i programació del curs. 7 o 8 de
setembre . 13 d'octubre. Festa acordada pel CEM (Consell Escolar. Municipal). 7 de desembre. Festa local d'hivern. 23 de desembre al 7 de gener.
Vacances de Nadal.
Pàgina municipal de l'Ajuntament de Cardedeu. . Agenda d'activitats de Nadal a Cardedeu. Enguany podem consultar tots els actes, tallers, exposicions i
campanyes que es fan a Cardedeu durant les festes . La Mongia estarà tancada la setmana del 27 al 29 de desembre · Imatge decorativa. 15 de desembre
de 2017.
Preavaluació ESO: 18 d'octubre. 1a: de l'11 al 13 de desembre. 2a: del 5 al 7 de març. 3a: el 20 i 21 de juny. Tribunal Treball de Síntesi: 3 d'abril (dimarts
tarda) . 18 19 20 21 22 23 24. 27 28 29 30. 25 26 27 28 29 30 31. GENER. FEBRER dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4. 8 9 10
11 12 13 14.
Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2017 fins al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos. . 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya; 1 de
novembre, Festa de Tots Sants; 6 de desembre, Dia de la Constitució; 8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció; 19 de març, Sant Josep; 1 de
maig, Festa del Treball.
El Ayuntamiento de Mislata informa de todos los servicios municipales y de las noticias y agenda de la localidad.
Se llevará a cabo en una carpa que quedará instalada en la avenida Masnou al lado del puesto de artesanos. Campus de Navidad de fútbol sala AE
Bellsport. del 27 de diciembre de 2017 al 4 de enero de 2018, 9 h. Polideportivo Municipal de Bellvitge "Sergio Manzano". Trenecillo de Navidad. del 27
de diciembre de.
Web oficial de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
(Catalunya,Cataluña,Catalonia,Spain,ajuntament,ayuntamiento,municipi,municipio,població,poble,serveis,equipaments,turisme,oci,excursions,tradicions).
Calendari de vacances i dies festius. Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018. Setmana Santa: del 26 de març al 2 d'abril de 2018. DIES
FESTIUS. 11 de setembre 25 de setembre 12 d'octubre 1 de novembre 6 de desembre 8 de desembre 1 de maig 21 de maig (segona Pasqua) 24 de juny.
DIES NO.
Tota la Cartellera Teatre Barcelona 100% actualitzada, recomanacions d'espectacles, compra d'entrades, opinions dels espectadors… i molt més!
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